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A baleseti költségtérítésre vonatkozó 
baleset-biztosítás   

Különös Szerződési Feltételei

1. Az Allianz Hungária Zrt. (továbbiakban: biztosító) és 

a szerződő között létrejött Csoportos személybiztosítás 

elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiz-

tosítási szerződés baleseti költségtérítésre vonatkozó 

kockázati elemére a jelen különös szerződési feltételek 

érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott 

kérdésekben a csoportos élet-, baleset- és egészségbiz-

tosítás általános szerződési feltételeiben foglaltak az 

irányadók.

A biztosítási esemény

2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biz-

tosított balesetből eredő 8 napon túl gyógyuló, orvosi 

ellátást igénylő sérülése, melynek következtében a biz-

tosítottnak a jelen feltételek szerinti - kockázatviselési 

időszakon belül -  költségei merülnek fel, azzal a kikö-

téssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek 

a kockázatviselési időszakban kell bekövetkeznie.

3.  A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja.

A biztosító szolgáltatása

4. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal 

kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövet-

kezte esetén megtéríti a jelen feltételek szerint meg-

határozott, a baleset közvetlen következményeként, az 

annak bekövetkeztétől számított három hónapon belül 

Magyarországon felmerülő, számlával igazolt , kifizetett 

költségeket, az alábbiak szerint:

·  az 5./a) pontban felsorolt költségek esetén a biztosító 

összesen legfeljebb a biztosítási szerződésben meg-

határozott, a biztosítási esemény bekövetkezésének 

időpontjában érvényes biztosítási összegig nyújt 

térítést.

·  az 5/b pontban felsorolt költségek esetén a térítés 

mértéke összesen legfeljebb a biztosítási szerződés-

ben meghatározott a biztosítási esemény bekövet-

kezésének időpontjában érvényes biztosítási összeg 

500%-a.

5. A jelen feltételek értelmében a biztosító a baleset köz-

vetlen következményeként Magyarországon felmerülő 

alábbi indokolt, számlával igazolt költségeket téríti, 

amennyiben a felmerült költségek más módon nem 

térülnek meg:

5/a) 

·  a balesetet szenvedett biztosított ruházatában, sze-

mélyes vagyontárgyaiban keletkezett károk miatt fel-

merült javítási, tisztítási költségeket. Amennyiben a 

ruházat illetve a vagyontárgy javítása, tisztítása nem 

lehetséges, úgy a biztosító annak új értékét téríti 

meg.

·  a baleset során károsodott személyi okmány (úgy 

mint a személyazonosító igazolvány, lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány, vezetői engedély, útlevél) 

újra beszerzési költségét;

·  a baleset során sérült fog, műfog, híd, korona javí-

tási költségét, amennyiben a sérülés igazolhatóan a 

baleset következménye. A baleset előtt már fennálló 

fogászati sérülések költségére, továbbá műfogsor 

sérülésére a biztosító nem nyújt térítést.

·  a baleset miatt orvos által igazoltan szükséges 

gyógyászati segédeszközök beszerzésének költsége. 

A jelen feltételek értelmében gyógyászati segédesz-

közök alatt a vonatkozó jogszabályokban ekként 

meghatározott eszközöket értjük. 

·  a baleset következményeként elszenvedett szemsé-

rülés miatt szükséges, orvosi vényre felírt szemüveg, 

kontaktlencse költsége, továbbá a balesetben sérült, 

már a baleset előtt orvos által felírt szemüveg, kon-

taktlencse javításának, cseréjének költsége.

5/b)

·  amennyiben a balesetet szenvedett, sérült biztosított 

mentésre szorul, illetve amennyiben a biztosított a 

baleset során elhalálozik és a holttest kiemeléséhez 

mentés szükséges, úgy a mentési költséget;

·  a biztosított baleset helyszínéről a legközelebbi kór-

házba, vagy a legközelebb elérhető orvoshoz-, vala-

mint orvosi javaslatra onnan haza történő szállítási 

költségét, illetve amennyiben a biztosított a baleset 

helyszínén elhalálozik, úgy a holttest baleset helyszí-

néről történő elszállítási költségét.

6. A jelen feltételek értelmében a biztosító kockázatvise-

lése nem terjed ki az alábbi vagyontárgyakra:

·  az ékszerek, órák (20 000 Ft egyedi új érték fölött) 

nemesfém felhasználásával készült vagyontárgyak, 
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művészeti tárgyak, gyűjtemények, nemes szőrmék, 

bélyegek, hangszerek, a fegyverek és lőszerek;

·  kulcsok, ideértve a mechanikus és az elektronikus 

elven működő kulcsokat és távirányítókat is;

·  élelmiszerek, dohány- és italáruk, növényi magvak;

·  a készpénz, a készpénzkímélő fizetőeszközök (a 

csekk, ideértve a kitöltetlen csekket is, a bank-

kártya, hitelkártya, csekk-kártya, váltó, utalvány, 

takarékbetétkönyv vagy az ilyen betétről kiállított 

más okirat, és elnevezésétől függetlenül minden 

más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány), az 

értékpapír, az utalványok, bérletek, a menetjegy, 

valamint a jelen feltételek 5. pontjában fel nem 

sorolt okmányok;

·  a sporteszközök, sportfelszerelések;

·  a közúti, vízi vagy légi járművek, azok alkatrészei,

·  a műszaki cikkek – ide értve a mobiltelefont is- és 

tartozékai;

·  a munkavégzés céljára szolgáló eszközök és vagyon-

tárgyak

·  valamint az 50 000 Ft egyedi új értéket meghaladó 

tárgyak és tartozékaik.

7. A biztosítási esemény igazolásához valamint a 

biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez – az Általános 

Szerződési Feltételekben felsorolt iratokon túl – a bizto-

sító rendelkezésére kell bocsátani: 

a felmerült költséget igazoló, biztosított nevére kiállított 

és – a biztosított által megfizetett – eredeti számlát.

Esedékesség

8. A szolgáltatás iránti igény esedékességének időpontja 

a baleset bekövetkezéséből eredő igény alapjául szol-

gáló számlán megjelölt fizetési határidő.

 Budapest, 2017. július 1.

Allianz Hungária Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
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